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T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T

Szabédi László posztumusz könyvismertetése 1960-ból

Rövid írásomban a nyelvtudomány történetének olyan, eddig számon nem tartott érdekes moz-
zanatával foglalkozom, amely fontos évfordulókat idéz emlékezetünkbe.

Fél évszázaddal ezelıtt, 1957-ben a Román Akadémia Kolozsvári Fiókja Nyelvtudományi Inté-
zetének gondozásában jelent meg a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények I. évfolyamának
összevont 1−4. száma, tanulmányai élén SZABÓ T. ATTILA  „A Román Népköztársaság magyar nyelvjá-
rásai nyelvtérképének elıkészítése” címő elıadásának (SZABÓ T. 1957.), szemle rovatában pedig, a többi
közt, JANCSÓ ELEMÉR „A mai magyarországi irodalomtörténet[-]írás” címő kutatói beszámolójának
(JANCSÓ 1957.) szövegével. Ez utóbbi, egyebek mellett, arról is megemlékezik, hogy kevéssel koráb-
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ban, 1955 ıszén, a magyar irodalomtörténészek második kongresszusán a szerzı egyetemi tanártársa,
SZABÉDI LÁSZLÓ is részt vett (JANCSÓ 1957: 113).

Szintén 1957-ben, úgyszintén a Román Akadémia égisze alatt jelent meg FARCZÁDY ELEK és
SZABÓ T. ATTILA  közös munkája, „A Marosvásárhelyi Sorok” címő, nyelvemléket bemutató kötet
(FARCZÁDY−SZABÓ T. 1957.), amelynek lektora a JANCSÓ ELEMÉR cikkében is említett SZABÉDI

LÁSZLÓ. A kötetrıl a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények II. évfolyamának összevont 1−
4. száma közölt „Olvasás a sorok közt” címmel ismertetést, aláírás nélkül. A tudományosságban rend-
hagyó eljárás okát az adott folyóiratszám nyomdai impresszuma és a folyóirat elsı húsz évfolyamának
repertóriuma segít megértenünk. A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XX. évfolyamának
2. számában megjelent repertórium (TOÓS 1976.) fedi ugyanis fel, hogy az ismertetés szerzıje
SZABÉDI LÁSZLÓ. Az említett impresszumból pedig az tőnik ki, hogy a folyóirat II. évfolyamának 1−
4. száma tetemes késéssel, 1958 helyett csak 1960-ban hagyta el a sajtót. Közben, mint tudjuk, sok
minden történt. 1959 február−márciusában lezajlott Kolozsvárt a hírhedt „egyetemegyesítı” üléssoro-
zat, amely a Bolyai Tudományegyetemet önálló intézményi státusától megfosztotta, elıkészítve ezzel
gyors felszámolását. Kevéssel utóbb, 1959. április 18-án az egyetemi „együttmőködésnek” hazudott,
álságos pártállami intézkedés tagadásaként Szabédi László vonat elé feküdt (MÓZES 2006.). Nevét
ezután hosszú ideig nem volt szabad leírni Romániában. Könyvismertetése ezért aláíratlan. A különös
csak az, hogy ugyanazon folyóiratszám egy másik, egyébként szintén aláíratlan ismertetésében, nyil-
ván a cenzúra és a szerkesztık „éberségének” lankadása következtében, SZABÉDI LÁSZLÓ neve
− ráadásul mint élı költıé − mégis szerepel (lásd II. évfolyam, 271).

SZABÉDI LÁSZLÓ aláíratlan ismertetése BÁRCZI GÉZA és BENKİ LORÁND korábban közzétett ész-
revételeinek ismeretében, részben azokra támaszkodva (BÁRCZI 1958., BENKİ 1958.) a FARCZÁDY

ELEK és SZABÓ T. ATTILA  könyvében bemutatott nyelvemlék lehetséges olvasatainak kérdését veti fel.
Megjegyzi, hogy egyetlen szó 21 lehetséges olvasatából SZABÓ T. ATTILA 14-et mellız, holott a mel-
lızöttek közt olyan is akad, amelyik „a tıle legvalószínőbbnek tartottnál is valószínőbb”. SZABÉDI

LÁSZLÓ azonban nem az egyes szavak olvasatához, hanem − mint írja − „az olvasatok kikövetkezteté-
sének módszeréhez” kíván hozzászólni (SZABÉDI 1958: 252). Leszögezi egyrészt, hogy „minden
szövegemlék egy meghatározott hangtani rendszert tükröz”, s ezért a szavak konkrét hangzásának
a kikövetkeztetésénél szerinte „sokkal fontosabb [...] a hangrendszer kikövetkeztetése” (SZABÉDI

1958: 253). Másrészt leszögezi azt is, hogy minden vizsgált szó „egy fejlıdési sor tagja”, aminek
következtében szerinte a feladat „e fejlıdési sor minél hosszabb szakaszának rekonstruálása” (SZABÉDI

1958: 254).
SZABÓ T. ATTILÁ t pályatársainak az észrevételei hosszú ideig foglalkoztatták. Erre vall, a többi

közt, 1968-ban közzétett „Az y-féle jelek egy számon nem tartott hangértéke” címő cikke (SZABÓ T. 1968.),
amelyben a SZABÉDI LÁSZLÓ ismertetésében is szereplı üvöltést szónak a maga korábbi közleményei-
ben nem vizsgált olvasataira tér ki.

A posztumusz könyvismertetés nemcsak a fent már említettekre, hanem további évfordulókra
is emlékeztet: 100 éve született a tragikus sorsú erdélyi költı és tudós, SZABÉDI LÁSZLÓ, és 20 éve
hunyt el a magyar nyelvtudomány sokoldalú, kiváló mővelıje, SZABÓ T. ATTILA .
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WOLFGANG VIERECKet, a bambergi egyetem nemzetközi ismertségő emeritus professzorát a Pe-
ter Lang Kiadó nyugalomba vonulása alkalmából azzal tisztelte meg, hogy két kötetben kiadta a jeles
szerzı válogatott tanulmányait. Bennük 43 (30 angol, 13 német nyelvő) olyan tanulmány olvasható,
amelyek mindazok érdeklıdésére igényt tartanak, akiket a modern dialektológia, elsısorban a (számí-
tógépes) nyelvföldrajz módszertani kérdései, illetıleg bizonyos szociolingvisztikai és tudománytörté-
neti, valamint a kultúrtörténet nyelvi alapú megközelítésének kérdései foglalkoztatnak. A hazai gya-
korlatból is tudjuk, hogy neves nyelvészek különbözı helyeken megjelent fontos tanulmányainak
győjteményes formában való újraközlése nagyban megkönnyíti a hozzájuk férést: ezért is kívánom
fölhívni a magyar nyelvészek figyelmét a kötetekre. WOLFGANG VIERECK az ELTE díszdoktora, s fı-
ként anglistáinkkal tartott intenzívebb kapcsolatot. A hazai dialektológusok elsısorban az International
Society for Dialectology and Geolinguistics elnökeként (ma már tiszteletbeli elnök) és a Dialectologia
et Geolinguistica kiadójaként, felelıs szerkesztıjeként ismerik.

A szóban forgó tanulmányok jól mutatják, hogy szerzıjük – jártas lévén mind a terepmunkában,
mind az elméletben – képes összhangot teremteni az empirikus és elméleti dialektológiai kutatások
között. Azok közé tartozik, akik a számítógép kínálta lehetıségek alkalmazásával lényegesen bıvítet-
ték az ismereteket a számítógépes nyelvjárási atlaszok területén, illetıleg vizsgálatában. Az 1950-es
és 1960-as években győjtött és 1962–1971 között kiadott Survey of English Dialects adatbázisából
készítette munkatársaival Anglia elsı számítógépes nyelvészeti atlaszát (The Computer Developed
Linguistic Atlas of England, megjelent: 1991., 1997.), s több fontos tanulmányban adott példát elem-
zési lehetıségekre (a legfontosabbak az 1. kötetben olvashatók). Például az ún. súlypont módszer
alkalmazását ajánlja s térképmellékletekkel szemléltetve igazolja, hogy e módszerrel területorientált
és nyelvjárásijelenség-orientált válogatás egyaránt lehetséges (1: 264). V IERECK a nyelvjárásmérés
(dialektometria) alkalmazásának egyik sikeres képviselıje: „Dialectometry: Some Applications to
English Dialectal Data” (1: 225 kk.) és a „Quantitative Geolinguistics in England” (1: 248 kk.) címő
tanulmányai különösen fontosak. Széles ívő, alapos tudománytörténeti áttekintést olvashatunk a nyelv-
földrajz kialakulásáról és fejlıdésérıl WENKERtıl az 1960-as évek végéig az (elıször 1973-ban meg-
jelent) „The Growth of Dialectology” (2: 9 kk.) címő tanulmányban. Tudománytörténeti szempontból
is tanulságos olvasmány a nyelvi változásról szóló s 1980-ban közzétett tanulmány (Sprachwandel:
2: 34 kk.), mert a szerzı LABOV (valóságosidı- és látszólagosidı-vizsgálati módszere) és TRUDGILL

gravitációs modellje alapján a nyelvföldrajz oldaláról tesz fontos észrevételeket. Természetesen nem
marad ki az „Atlas Linguarum Europae” sem, az elsı, az egész Európát átfogó nyelvatlasz, amelynek


